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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPISNICA č. 4/2020 
z online zasadnutia Kolégia rektora STU zo dňa 06. 04. 2020 

 
Z dôvodu preventívnych opatrení prijatých Krízovým štábom STU v Bratislave pre riadenie a komunikáciu v súvislosti s mimoriadnym  
stavom v Slovenskej republike a s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu 2019-nCoV sa rektor rozhodol realizovať rokovania Kolégia  
rektora STU prostredníctvom služby Google Hangouts Meet: Online Video Conferencing | G Suite do odvolania. 
 
PRIPOJENÍ:   prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., prof. Ing. Marián Peciar, PhD., Ing.  Dušan Faktor, PhD., Dr. h. c. Prof. h. c. Prof. Dr. Ing. 

Oliver Moravčík, doc. Ing. Monika Bakošová, PhD., prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., prof. Ing. František Uherek, 
PhD., prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., prof. Ing. Anton Gatial, 
DrSc., prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., prof. Ing. 
Stanislav Unčík, PhD., doc. Ing. Anna Ujhelyiová,, CSc., Bc. Andrej Majstrík, Mgr. Fedor Blaščák 

 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Aktuálne otázky na STU 
3. Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2020  
4. Návrh dodatku číslo 7 k Pracovnému poriadku pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave III. čítanie  
5. Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave za akademický rok 2018/2019 
6. Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na STU za rok 2019                                          
7. Výročná správa o činnosti STU za rok 2019  
8.  Návrh na zmenu názvu Fakulty architektúry STU  
9. Návrh rámcovej zmluvy o spolupráci vo vzdelávaní s UK a návrh dohody o realizácii aktivity                
10. Príprava profesijných bakalárov STU - podklady k diskusii  
11. Koncepcia rozvoja športu a športovísk STU  
12. Účelová dotácia pre výskumné tímy nadprahovo hodnotených projektov H2020                                
13. Cena rektora za originálne umelecké alebo architektonické dielo 2019 – vyhodnotenie                               
14. Cena rektora o najlepšie publikácie 2019 - vyhodnotenie  
15. Program na podporu mladých vedecko-výskumných pracovníkov – vyhodnotenie výzvy                           
16. Implementácia HRS4R na STU – priebežná správa 
17. Vyhodnotenie aktivít na získavanie potenciálnych študentov a prezentácia STU v roku 2019  
18. Prehľad podávaných projektov Erasmus+ vo výzve 2020  
19. Letná univerzita pre stredoškolákov 2020  
20. Distribúcia newsletrov prihláseným uchádzačom/prijatým študentom na STU  
21. Rôzne 
 A.  Počty uchádzačov k 23.03.2020 – informácia 
 B.  Rozvojový projekt 002STU-2-1-2018 – informácia 
 C. Mimoriadne ekonomické opatrenia STU-COVID-19 

 
K BODU 1:  Otvorenie 
 
V úvode rokovania rektor privítal členov kolégia rektora na online rokovaní a informoval o programe 4. zasadnutia Kolégia rektora  
STU a jeho doplnení o bod „Aktuálne otázky na STU“. 
 
UZNESENIE: 4.1/2020-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s programom 4. zasadnutia Kolégia rektora STU. 
 
K BODU 2: Aktuálne otázky na STU 
 
Rektor uviedol nasledujúce témy: 

1. aktuálne informácie z krízového štábu (pror. Moravčík) 
 krízový štáb  zasadal 3-krát (on-line), ďalšie rokovanie je plánované dnes popoludní, prorektor  Moravčík požiadal 

o účasť na rokovaní aj zástupcu ŠČ AS STU, Bc. Majstríka, ktorý pozvanie prijal 
o zápisy zo zasadnutí sú k nahliadnutiu na sekretariáte pror. Moravčíka 

 členovia štábu informovali štátneho tajomníka MŠVVŠ pána Paulisa o situácii na STU a vzájomnom informačnom 
prepojení STU-UK a magistrátu hlavného mesta v súvislosti s COVID-19, spolupráca s UK prebieha veľmi dobre 

 je pripravovaná  ekonomická analýza k prevádzke internátov a návrh ďalších krokov – zodpovedný riaditeľ ŠDaJ STU, 
Ing. Hulík 

 na niektorých univerzitách umožnili svojim študentom vysťahovať sa z internátov,  avšak pre STU a UK (spoločne 
užívané ubytovacie priestory oboch univerzít) to z hľadiska počtu študentov a ich potenciálnej celoslovenskej  mobility 
predstavuje zložitý hygienický a mobilitný systém 

o rektor navrhol pripraviť harmonogram, na základe ktorého si budú môcť študenti vyzdvihnúť osobné veci   
K uvedenému sa viedla rozsiahla diskusia, do ktorej sa zapojili: 

 dekan Šooš upozornil na potrebu komunikácie s riaditeľom ŠDaJ STU, Ing. Hulíkom – riaditeľ Ing. Hulík je členom KŠ STU 
 dekan Gatial sa zaujímal, či sa študenti už do internátov nevrátia – predpokladá sa, že nie 
 dekan Oravec upozornil, že MC2 má taktiež záujem o vyzdvihnutie si vecí z internátu Mladosť, kde pôsobí 
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 dekan Unčík požiadal zahrnúť do harmonogramu aj doktorandov a bakalárov 
V závere diskusie rektor uviedol, že je potrebné apelovať na trpezlivosť študentov. 
 

2. iniciatíva STU v boji proti COVID-19 pod názvom „impulz“ 
 iniciatíva má za cieľ realizovať kroky vedúce ku konkrétnym návrhom, myšlienkam a v prípade úspešných riešení aj 

potenciálnym realizačným výstupom, riadením tejto skupiny poveril prorektora Uhereka 
o v nadväznosti na uvedené požiadal dekanov, aby nahlásili záujem pracovníkov jednotlivých fakúlt o členstvo v 

skupine 
 

3. návrhy legislatívnych úprav 
 rektor informoval o stretnutí u ministra ŠVVaŠ SR za účasti členov predsedníctva SRK a rektorov UK a STU, na ktorom 

bolo dohodnuté nasledujúce znenie návrhu úprav: 
o Štátna skúška, rigorózna skúška, obhajoba rigoróznej práce, obhajoba habilitačnej práce, habilitačná 

prednáška a inauguračná prednáška sa považujú za verejné, ak vysoká škola zabezpečí ich verejný priamy 
prenos. 

o Zasadnutie akademického senátu vysokej školy, akademického senátu fakulty, vedeckej rady vysokej školy, 
vedeckej rady fakulty a správnej rady verejnej vysokej školy sa považuje za verejné, ak vysoká škola 
zabezpečí ich verejný priamy prenos. Zasadnutie akademického senátu vysokej školy, akademického senátu 
fakulty, vedeckej rady vysokej školy, vedeckej rady fakulty alebo správnej rady verejnej vysokej školy možno 
uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie bez 
fyzickej prítomnosti, vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky vysokej školy alebo fakulty 
umožňujú. 

Osobitné ustanovenia v čase výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie: 
o Funkčné obdobie členov akademického senátu vysokej školy, členov akademického senátu fakulty, členov vedeckej 

rady vysokej školy, členov vedeckej rady fakulty alebo členov správnej rady verejnej vysokej školy, ktoré uplynie 
v čase  výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“), sa skončí 
uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie. 

o V čase krízovej situácie možno vykonať voľby členov akademického senátu vysokej školy alebo akademického 
senátu fakulty s využitím poštových služieb. Podmienky výkonu volebného práva s využitím poštových služieb 
určuje vnútorný predpis vysokej školy. 

o V čase krízovej situácie možno vzdelávacie činnosti uskutočňované prezenčnou metódou uskutočňovať dištančnou 
metódou. 

o V čase krízovej situácie, najmä ak sa v súlade s osobitným predpisom50d) zmení organizácia školského roka alebo 
sa zruší časť skúšky alebo forma skúšky, ktorou sa ukončuje výchova alebo vzdelávanie v strednej škole, môže 
vysoká škola zmeniť informácie uvedené v § 57 ods. 5 a zverejniť ich aj v inej lehote, ako je ustanovená v § 57 ods. 
5. Zmenu informácií vysoká škola zverejní najneskôr 14 dní pred jej účinnosťou. Zmenu informácií možno vykonať 
aj opakovane. Na zmenu informácií sa nevyžaduje schválenie akademickým senátom vysokej školy alebo 
akademickým senátom fakulty. 

o Ak z dôvodu krízovej situácie nemohol študent riadne skončiť štúdium v lehote podľa § 65 ods. 2, rektor môže na 
odôvodnenú žiadosť študenta mimoriadne predĺžiť štúdium nad rozsah ustanovený v § 65 ods. 2 a určiť 
študentovi lehotu, o ktorú sa štúdium predĺži. 

o V čase krízovej situácie možno vykonať štátnu skúšku, rigoróznu skúšku, obhajobu rigoróznej práce, obhajobu 
habilitačnej práce, habilitačnú prednášku a inauguračnú prednášku prostredníctvom videokonferencie alebo 
inými prostriedkami komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti, ak to technické podmienky vysokej školy 
alebo fakulty umožňujú. 

o Pracovný pomer vysokoškolského učiteľa uzatvorený na dobu určitú, ktorého dohodnutá doba uplynie v čase 
krízovej situácie, možno predĺžiť do uplynutia posledného dňa druhého kalendárneho mesiaca po skončení 
krízovej situácie. 

 Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v  
 súvislosti s ochorením COVID-19: 

o Ak funkčné obdobie členov akademického senátu vysokej školy, členov akademického senátu fakulty, členov 
vedeckej rady vysokej školy, členov vedeckej rady fakulty alebo členov správnej rady verejnej vysokej školy 
uplynulo počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 pred dňom účinnosti tohto zákona a nie je možné zvoliť nových členov, pôsobnosti 
príslušného orgánu, ktoré neznesú odklad, môžu počas tohto obdobia vykonávať aj tie osoby, ktorých funkčné 
obdobie uplynulo. 

Zároveň informoval o pripravovaných ekonomických opatreniach a opatreniach týkajúcich sa habilitácií a inaugurácií. 
V súvislosti s prechodom na online riešenia a dištančnú výučbu požiadal dekanov FIIT a FEI STU o pomoc. Dekani vyjadrili názor, že 
aktuálne riešenie prostredníctvom Google Hangouts Meet je veľmi dobré, avšak upozornili, že uvedený spôsob neumožňuje hlasovanie. 
 
Prorektorka Bakošová informovala o prebiehajúcej ankete k dištančnej forme štúdia, jej výsledky by mohli byť k dispozícii v priebehu 
budúceho týždňa. 
V závere rektor informoval, že pre upokojenie situácie bude adresovať otvorený list študentom. 
 
Kvestor v nadväznosti na informáciu rektora o pripravovaných ekonomických opatreniach otvoril bod „Mimoriadne ekonomické  
opatrenia STU-COVID-19”, ktorý bol v rámci programu pôvodne zaradený do bodu Rôzne. 
Konštatoval, že v dôsledku možného krátenia dotácie, je z procesnej opatrnosti vhodné správať sa zodpovedne. Prezentoval 8  
navrhovaných opatrení. Zároveň však navrhol vypustiť opatrenie uvedené v bode 2. 
K návrhu sa viedla rozsiahla diskusia, v rámci ktorej dekani namietali najmä formálnu stránku predložených opatrení, ktorá mala  
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byť podľa vyjadrenia väčšiny dekanov vo forme odporúčania.  Uvedenú formu považujú za „lockdown“ STU. Avšak zároveň  
konštatovali, že opatrenia sú vo všeobecnosti potrebné a môžu univerzite pomôcť. 
Z diskusie: 
Väčšina prítomných vyjadrila nesúhlas s opatrením uvedeným v bode 3. Okrem iného: 

 predsedníčka UOO STU – v rámci opatrenia v bode 6 navrhla doplniť platnosť v závislosti od účinnosti novely zákona 
 dekan Šooš navrhol zvážiť možnosť nariadenia 2-týždňovej povinnej dovolenky, čo predsedníčka UOO STU 

nepovažuje za dobré riešenie 
 predseda AS STU informoval, že členovia PAS STU považujú opatrenia za obmedzovanie právomoci fakúlt 
 dekan Kotuliak sa neprikláňa k uvedenému návrhu a navrhol samostatné stretnutie 

V závere sa prítomní dohodli, že o návrhu budú ešte diskutovať a následne kvestor pripraví prepracovanú 2. verziu dokumentu. 
 
Prorektorka Bakošová informovala, že je pripravené metodické usmernenie k spôsobu odovzdávania záverečných prác, štátnych  
skúšok (verejná a neverejná časť), tajnému hlasovaniu a pod. 
Prorektor Kopáčik v nadväznosti na uvedené informoval, že STU požiadala predsedu ÚNMS SR o umožnenie prístupu študentom 
k normám a službe STN-online cez ich univerzitné mailové adresy. Tento prístup je potrebný na dobu do ukončenia svojich záverečných 
prác, t. j. do 31. mája 2020. Žiadosti bolo vyhovené. 
 
UZNESENIE: 4.2.1/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie informáciu o aktuálnych otázkach na STU. 
UZNESENIE: 4.2.2/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo materiál „Mimoriadne ekonomické opatrenia STU-COVID-19“ s pripomienkami a po diskusii s dekanmi  
odporúča kvestorovi vypracovať novú verziu dokumentu. 
 
K BODU 3: Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2020 

 
Materiál uviedol kvestor.  Rektor informoval, že rozpočet by mohol byť schválený v AS STU v apríli. 
Kvestor konštatoval, že mu boli doručené pripomienky dekanov k návrhu, najmä k opodstatnenosti výšky vyčlenenia účelových 
a neúčelových finančných prostriedkov. Niektoré pripomienky považuje za nejasné a preto navrhol samostatné stretnutie k návrhu 
rozpočtu s cieľom vydiskutovať si nejasnosti. 
Predseda AS STU, prof. Peciar, informoval, že členovia AS STU sú ochotní zasadať (pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení) 
v prípade, že nastane konsenzus a návrh si nebude vyžadovať dlhú diskusiu.  Zároveň v nadväznosti na možnosť krátenia dotácie, 
požiadal kvestora zaoberať sa aj alternatívnym návrhom rozpočtu, ktorý by zohľadňoval uvedenú možnosť. 

 
UZNESENIE: 4.3/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2020 s pripomienkami a po diskusii s dekanmi odporúča  
kvestorovi prepracovať dokument. 
 
K BODU 4: Návrh dodatku číslo 7 k Pracovnému poriadku pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

III. čítanie 
 

Materiál uviedol kvestor.  V nadväznosti na mimoriadnu situáciu v národnom hospodárstve v súvislosti  epidémiou COVID19, a že t.č. 
nie sú známe všetky skutočnosti súvisiace s legislatívou novely Zákonníka práce, rokovanie k dokumentu navrhol pozastaviť. 

 
UZNESENIE: 4.4/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerušuje rokovanie k návrhu dodatku číslo 7 k Pracovnému poriadku pre zamestnancov Slovenskej technickej  
univerzity v Bratislave III. čítanie. 

 
K BODU 5: Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave za akademický rok 

2018/2019 
 

K materiálu sa na základe jednomyseľného súhlasu členov kolégia rektora neviedla žiadna diskusia a dokument bol prijatý bez  
pripomienok. 

 
UZNESENIE: 4.5/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo materiál „Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave za  
akademický rok 2018/2019“ bez pripomienok. 

 
K BODU 6: Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na STU za rok 2019 

 
K materiálu sa na základe jednomyseľného súhlasu členov kolégia rektora neviedla žiadna diskusia a dokument bol prijatý bez  
pripomienok. 

 
UZNESENIE: 4.6/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo materiál „Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na STU za rok 2019“ bez  
pripomienok. 

 
K BODU 7: Výročná správa o činnosti STU za rok 2019 

 
Materiál uviedla prorektorka Vitková v súlade s plánom hlavných úloh. Dokument sa predkladá každoročne v súlade s vysokoškolskou  
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legislatívou a spolu s tabuľkovou časťou je zostavený podľa požiadaviek MŠVVaŠ SR. 
V rámci krátkej diskusie dekan Čambál požiadal do budúcnosti o možnosť posunu termínu pre dodanie podkladov z fakúlt, keďže  
publikačná činnosť sa uzatvára až koncom marca a niektoré dáta museli byť upravované niekoľkokrát. Dekan Oravec konštatoval, že  
pripomienky z FEI STU, prevažne formálneho charakteru, boli zaslané písomne. Dekan Gatial požiadal o dôslednú komunikáciu medzi  
jednotlivými pracovníkmi rektorátu a fakúlt pri vypĺňaní tabuliek.  

 
UZNESENIE: 4.7/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo Výročnú správu o činnosti STU za rok 2019 s pripomienkami. 

 
K BODU 8: Návrh na zmenu názvu Fakulty architektúry STU 

 
Materiál uviedol kvestor v súlade s návrhom dekana FA STU. 
Členovia kolégia rektora sa zhodli, že ide o marketingovo veľmi dobrý názov a zmenu názvu fakulty plne podporili. 

 
UZNESENIE: 4.8/2020-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s návrhom na zmenu názvu Fakulty architektúry STU bez pripomienok a odporúča predložiť dokument na  
schválenie Akademickému senátu STU. 
 
K BODU 9: Návrh rámcovej zmluvy o spolupráci vo vzdelávaní s UK a návrh dohody o realizácii aktivity 

 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová. 
Informovala, že návrhy sú pripravené pre naplnenie memoranda o spolupráci medzi STU, UK a SAV. 
V rámci krátkej diskusie sa dekan Kotuliak zaujímal  

 o prípadné finančné vyrovnanie s UK  
o prorektorka Bakošová informovala, že realizácia aktivít bude prvý rok bezodplatná  

 akým spôsobom budú výberové predmety ponúknuté 
o s uvedenou otázkou sa prorektorka Bakošová obrátila na prodekanov jednotlivých fakúlt, keďže predmety by 

mali byť UK ponúknuté do konca apríla 2020 
 o vytvorenie spoločného študijného programu zameraného na informačnú bezpečnosť 

o prorektorka Bakošová informovala, že jednou z oblastí spolupráce je aj tvorba spoločných študijných  
programov, tzn. do budúcnosti sa počíta s ich vytvorením, pôjde o dohodu medzi fakultami 

 
UZNESENIE: 4.9/2020-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s návrhom rámcovej zmluvy o spolupráci vo vzdelávaní s UK a návrhom dohody o realizácii aktivity. 
 
K BODU 10: Príprava profesijných bakalárov STU - podklady k diskusii 

 
Materiál detailne uviedla prorektorka Bakošová v súvislosti s uznesením Správnej rady STU. 
Z diskusie: 

 dekan Šooš  
o informoval, že pripomienky boli zaslané písomne  
o ozrejmil históriu vzniku profesijných bakalárov – iniciatíva vznikla na základe požiadavky deviatich firiem zo 

segmentu  Automotive, avšak súčasne poukázal na klesajúci záujem študentov o študijný program 
o pre porovnanie uviedol, že v OECD je priemer končiacich a v ďalšom štúdiu nepokračujúcich absolventov 1. 

stupňa štúdia 23 - 25% oproti Slovensku s len 2 – 4%  
 dekan Čambál konštatoval, že MTF STU mala v roku 2019 pripravené 3 študijné programy „profesijných bakalárov“, 

rozpracované so spoločnosťami VW a Schaeffler, avšak filozofiou Vedenia STU bolo byť výskumnou univerzitou a 
„neprodukovať“ profesijných bakalárov, preto akceptovali toto rozhodnutie a zastavili práce na príprave takýchto 
študijných programov 

 dekan Kotuliak poďakoval za jednotný postoj STU nemať profesijných bakalárov a podporil ho  
 dekan Oravec informoval, že tiež s firmami diskutovali o možnosti mať na FEI STU profesijného bakalára, avšak 

preferujú iné formy spolupráce, tiež upozornil, že už teraz je na FEI STU veľa úspešných bakalárov, ktorí po získaní 
titulu ihneď pracujú, a zároveň pokračujú v Ing. štúdiu 

 
UZNESENIE: 4.10/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo podklady k diskusii o možnosti prípravy profesijných bakalárov na STU. 
 
K BODU 11: Koncepcia rozvoja športu a športovísk STU 

 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová. 
Rozsiahla diskusia sa viedla k počtom kreditov a semestrov povinnej a výberovej TV, jej záťaži na študentov a fakulty. 
Dekan Oravec dal do pozornosti, v prípade fyzických ťažkostí študentov, možnosť terapeutických služieb na FEI STU. Prorektorka 
Bakošová v závere konštatovala, že fyzická gramotnosť študentov má v poslednom období klesajúci trend. 
 
UZNESENIE: 4.11/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo koncepciu rozvoja športu a športovísk STU. 
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K BODU 12: Účelová dotácia pre výskumné tímy nadprahovo hodnotených projektov H2020 
 

Materiál uviedol rektor a vyzval prítomných na diskusiu. 
K materiálu sa neviedla žiadna diskusia a dokument bol prijatý bez pripomienok. 
 
UZNESENIE: 4.12/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie materiál „Účelová dotácia pre výskumné tímy nadprahovo hodnotených projektov H2020“ bez  
pripomienok. 
 
K BODU 13: Cena rektora za originálne umelecké alebo architektonické dielo 2019 – vyhodnotenie 

 
K materiálu sa na základe jednomyseľného súhlasu členov kolégia rektora neviedla žiadna diskusia a dokument bol prijatý bez  
pripomienok. 
 
UZNESENIE: 4.13/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie vyhodnotenie výzvy „Cena rektora za originálne umelecké alebo architektonické dielo 2019“ bez  
pripomienok. 
 
K BODU 14: Cena rektora o najlepšie publikácie 2019 - vyhodnotenie 

 
Rektor na základe zaslaného sumáru pripomienok otvoril diskusiu k materiálu. 
V rámci krátkej diskusie 

 dekan Šooš sa zaujímal, či odmeny pre zamestnancov budú pridelené priamo na fakulty 
o prorektor Kopáčik informoval, že finančné prostriedky boli postúpené na fakulty aj s podrobným rozpisom 

 
UZNESENIE: 4.14/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie vyhodnotenie výzvy „Cena rektora o najlepšie publikácie 2019“ bez pripomienok. 
 
K BODU 15: Program na podporu mladých vedecko-výskumných pracovníkov – vyhodnotenie výzvy 

 
Rektor na základe zaslaného sumáru pripomienok otvoril diskusiu k materiálu. 
V rámci krátkej diskusie 

 dekan Oravec konštatoval, že súťaž by mala prebiehať v rámci fakulty a nie medzi fakultami, kde sú počty a charakter projektov 
neporovnateľné 

o prorektor Kopáčik informoval, že na porade prodekanov bola konštatovaná skôr opačná reakcia a aby sa na žiadnej 
fakulte nestalo, že prejdú všetky projekty - každá fakulta má mať aj také, ktoré nebudú financované 

 
UZNESENIE: 4.15/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie vyhodnotenie výzvy „Program na podporu mladých vedecko-výskumných pracovníkov“. 
 
K BODU 16: Implementácia HRS4R na STU – priebežná správa 

 
Materiál uviedol prorektor Kopáčik. 
Pripomienky: 

 dekan Čambál 
o v materiáli je uvedené, že procedúra oponentúry GAP analýzy členmi riadiaceho výboru a pracovných skupín mala 

prebehnúť v 12/2019 a 1/2020, avšak riadiaci výbor a pracovné skupiny sa mali ustanoviť v 2/2020 a 3/2020  
 prorektor Kopáčik informoval, že pripomienka je opodstatnená a bude zapracovaná 

 dekan Gatial sa zaujímal o stav dotazníkov GAP analýzy HRS4R STU 
o prorektor Kopáčik informoval, že t.č. je k dispozícii cca 20 – 30% vyplnených dotazníkov 

 
UZNESENIE: 4.16/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie priebežnú správu implementácie HRS4R na STU. 
 
K BODU 17: Vyhodnotenie aktivít na získavanie potenciálnych študentov a prezentácia STU v roku 2019 

 
Materiál detailne prezentovala prorektorka Vitková ako komplexný prehľad realizovaných aktivít v roku 2019, ktoré boli zamerané na  
získavanie potenciálnych študentov, prezentáciu STU a možnosti štúdia. Prehľad zahŕňa primárne online aktivity (FB, Instagram, NL),  
veľtrhy ako aj odporúčania a porovnania, resp. vývoj aktivít za predchádzajúce obdobia. 
V rámci diskusie: 

 dekan Kotuliak zaujímal sa o víziu do budúcnosti, akým spôsobom oslovovať mladých ľudí  
o prorektorka Vitková informovala, že je pripravená dlhodobejšia koncepcia, ktorá je súčasťou Dlhodobého zámeru STU  

 
UZNESENIE: 4.17/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie vyhodnotenie aktivít na získavanie potenciálnych študentov a prezentáciu STU v roku 2019. 
 
K BODU 18: Prehľad podávaných projektov Erasmus+ vo výzve 2020 

 
Materiál uviedla prorektorka Vitková s cieľom oboznámiť členov kolégia rektora o podávaných projektoch Erasmus+ vo výzve 2020.  
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Pripomienky: 
 dekan Oravec upozornil, že by sa mala urýchlene riešiť situácia so študentmi programu Erasmus+, ktorí sú v súčasnej situácii 

pandémie na mobilite 
o prorektorka Bakošová informovala, že 18.3.2020 boli študenti vyzvaní vrátiť sa z mobilít späť na Slovensko 

 
UZNESENIE: 4.18/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie prehľad podávaných projektov Erasmus+ vo výzve 2020. 
 
K BODU 19: Letná univerzita pre stredoškolákov 2020 

 
Materiál uviedla prorektorka Vitková. 
Pripomienky: 

 viacerí dekani sa zaujímali na alternatívy online realizácie  
o rektor informoval, že t.č. sa prihovárame za klasický priebeh, časom bude jasné, či to bude realizovateľné, poukázal tiež 

na výraznú podporu ambasádorov, čo podporil aj Bc. Majstrík osobnými skúsenosťami 
 
UZNESENIE: 4.19/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo realizáciu projektu „Letná univerzita pre stredoškolákov 2020“ s pripomienkami. 
 
K BODU 20: Distribúcia newsletrov prihláseným uchádzačom/prijatým študentom na STU 

 
Materiál uviedla prorektorka Vitková v súvislosti s pripravovanou distribúciou newsletterov prihláseným uchádzačom a novoprijatým  
študentom na STU. Informovala, že distribúcia NL bola realizovaná v období 2017 -2019 a iniciovaná ÚPV a ÚVSŠ R STU na základe  
výsledkov prieskumu verejnej mienky medzi študentmi stredných škôl (realizovaný agentúrou GfK). Zároveň oboznámila prítomných aj o  
realizácii a časovom harmonograme distribúcie. 
Pripomienky: 

 dekan Oravec upozornil na chýbajúci termín pre FEI STU po 2. kole prijímacieho konania 
 
UZNESENIE: 4.20/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo spôsob realizácie a časový harmonogram distribúcie newsletterov, určených prihláseným uchádzačom  
a novoprijatým študentom všetkých fakúlt a Ústavu manažmentu STU s pripomienkou. 
 
K BODU 21: Rôzne 
K BODU 21/A:  Rôzne/Počty uchádzačov k 23.03.2020 a 01.04.2020 – informácia 

 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová.  
Informovala o stave prijímacieho konania na STU na akademický rok 2020/2021 k 23.03.2020 a 01.04.2020.  
 
UZNESENIE: 4.21A/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie informáciu o počte uchádzačov k 01.04.2020. 
 
K BODU 21: Rôzne 
K BODU 21/B:  Rôzne/Rozvojový projekt 002STU-2-1-2018 – informácia 

 
Prorektor Moravčík ústne informoval o stave čerpania dotácie v rámci ukončeného projektu „STU ako líder Digitálnej koalície“. 
Konštatoval, že dobré hospodárenie vykazovali FEI, SvF a R STU, pričom všetkým fakultným koordinátorom projektu boli 
poskytnuté finančné prostriedky podľa vopred vzájomne dohovoreného plánu.  Celková suma nevyčerpaných financií za projekt 
predstavuje cca 10 000 EUR a bola poukázaná späť vratkou na MŠVVŠ SR. Prečerpanie financií na personálne účely jednotlivých 
fakúlt podľa priloženej správy musí vyhodnotiť ministerstvo a v súlade s jeho závermi môže dôjsť k ďalším korekciám pre jednotlivé 
fakulty.  
Táto skutočnosť bude v budúcnosti zohľadnená pre všetkých prijímateľov grantových prostriedkov na fakultách, ktoré bude 
distribuovať projekt koordinujúce rektorátne/univerzitné pracovisko. Fakultní koordinátori po dohode zabezpečia vyplatenie 
grantových prostriedkov z fakultných zdrojov a tieto budú bez prieťahov refundované rektorátnym/univerzitným pracoviskom 
(rozvojové projekty, EIT projekty a pod.).  
 
UZNESENIE: 4.21B/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie informáciu o rozvojovom projekte 002STU-2-1-2018. 
 
V rámci bodu Rôzne: 
 
Dekan Čambál zaujímal sa o 

 termín ukončenia používania starých talárov 
 podrobnosti týkajúce sa skupiny STU impulz COVID team 

 
Dekan Oravec 

 požiadal nevsúvať nové body do programu kolégia rektora medzi pôvodné 
 zaujímal sa o postup pri tajnom hlasovaní pre výberové konania, zasadnutia AS, VR a pod. 

o  rektor informoval, že sa budú hľadať vhodné riešenia, avšak možnosť „Helios voting“ považuje za schodnú cestu 
 dal do pozornosti možnosť osloviť mobilných operátorov za účelom umožniť študentom navýšiť mobilné dáta 
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 informoval sa na možnosť posunu termínov pre čerpanie finančných prostriedkov, uzatváranie projektov ŠF, APVV, VEGA, 
KEGA 

 informoval, že nájomcovia fakulty žiadajú o odklad splátok, zaujímal sa, či má STU stanovený jednotný postup 
o kvestor konštatoval, že v prípade, že sa jedná o prevádzky zatvorené z titulu núdzového stavu, sa nájom odpúšťa 

v plnej výške, v ostatných prípadoch je možné poskytnúť 50% zľavu 
 zaujímal sa o riešenie stravných lístkov, resp. technické zabezpečenie ich distribúcie zamestnancom 

o k uvedenému sa viedla rozsiahla diskusia, kvestor informoval, že stravné lístky sú riešené v rámci balíčka 
mimoriadnych ekonomických opatrení, ľudia pri práci na doma majú nárok na stravné lístky, ich distribúciu 
odporúča po ukončení núdzového stavu v oneskorenom termíne 

 predsedníčka UOO STU sa tiež prihovára za uvedené riešenie a jednotný postup pre celú univerzitu 
o dekan Kotuliak dal do pozornosti dobíjateľnú elektronickú kartu 
o dekan Gatial uviedol aj možnosť fyzického výdaja stravy z jedálne 
o dekan Unčík dal do pozornosti pripravované zmeny v zákone týkajúce sa stravných lístkov, mal by sa zmeniť 

systém vyplácania lístkov posielaním finančných prostriedkov na účet  
V závere diskusie rektor požiadal kvestora o prípravu metodického usmernenia, resp. opatrení k riešeniu stravných lístkov. Kvestor 
konštatoval, že návrh bude zakomponovaný v rámci ekonomického balíčka opatrení a požiadal prítomných o súčinnosť pri termíne ich 
vydania, ideálne do 9.4.2020.  
 
Dekan Kotuliak 

 vzniesol pripomienku k novele VŠ zákona v rámci vykonávania volieb do ŠČ AS FIIT STU, vykonateľnosť poštou je kvôli počtu 
študentov nereálna 

 
Dekan Šooš 

 požiadal, aby sa v rámci pripravovaných opatrení nezabudlo na riešenie povinnej dovolenky a posun v termínoch 
habilitačných a inauguračných konaní 

 informoval, že majú na pripomienkovanie návrh sadzobníka poplatkov za úkony SAAVŠ, poplatky považujú za vysoké – je 
potrebné zaujať stanovisko ako STU  

 informoval o pozastavení schvaľovania a vyhodnocovania projektov APVV 
 
Bc. Majstrík 

 zaujímal sa, ako to bude s nájmami, ktoré majú študentské organizácie napr. na študentských domovoch, keďže tieto priestory 
nemôžu využívať, jedná sa napr. o študovne, posilňovne a pod.  
 

Predseda AS STU, prof. Peciar 
 informoval o možnostiach zasadnutia AS STU - bezkontaktná možnosť zasadnutia AS STU nie je vhodná, prezenčná možnosť 

pri zabezpečení nevyhnutných bezpečnostných opatrení je možná 
 hlasovanie poštou nevidí ako reálne 
 informoval, že PAS STU konštatovalo, že vo VR STU majú aktuálne dvaja členovia iný pracovný status, ako boli dňa 29.04.2019 

v AS STU schválení (prof. Bieliková, hosť. prof. Ing. arch. Závodný), údaje o členoch a ich afiliáciách nie sú na web stránke 
STU/VR STU korektné 

o  uvedené rieši s prorektorom Kopáčikom 
 zároveň boli verejne medializované informácie o podaní správnej žaloby a predbežného opatrenia voči zrušeniu jedných 

z volieb 
o v prípade, že bude medializovaná žaloba doručená zo súdu na STU, je predpoklad, že STU bude chrániť a hájiť záujmy 

STU  
o bolo by vhodné, ak by tí, čo majú akúkoľvek znalosť o aktéroch žaloby, im odporučili, aby žalobu stiahli a mohla by sa 

voľba do ZČ AS FIIT dokončiť, a tak sfunkčniť činnosť AS FIIT STU, ako aj FIIT STU, čo je hlavným cieľom snahy AS STU  
o aprílové termíny AS STU sú predbežne zrušené, v prípade potreby bude vyhlásené mimoriadne zasadnutie AS STU 

 
Prorektor Uherek 

 požiadal dekanov o nomináciu pracovníkov jednotlivých fakúlt do pracovnej skupiny „impulz“ 
 
Prorektorka Bakošová 

 MŠ STUbáčik začala prijímať prihlášky, 23.3.2020 bola zaslaná žiadosť na MŠVVaŠ SR na zaradenie do siete škôl 
 
Prorektor Kopáčik 

 dal do pozornosti aktuálne dve prebiehajúce výzvy  
o mladé excelentné tímy, kde nastal posun termínu do 31.5.2020 
o postdoktorandské pozície s termínom ukončenia do 30.4.2020 

 
Plánované termíny najbližších zasadnutí: 

 
Zapísala: 07.04.2020     Zápisnicu overil: 13.04.2020 
Erika Jevčáková, B.S.B.A. , v.r.    Dr.h.c. Prof.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík , v.r. 

Apríl 06.04.2020 PAS STU 14:00 ZRUŠENÉ 

 27.04.2020 AS STU 14:00 ZRUŠENÉ 

Máj 04.05.2020 KR STU 09:00 ONLINE 


